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Notulen Lokale oudercommissie vergadering; Choisyweg 
 

 

 
Agenda 
 

1. Voorstelronde 
2. Actiepunten vorig overleg 
3. Algemene update : KOV & BSO 
4. Punten van de COC 
5. Personeel 
6. Communicatie 
7. Rondvraag 

 
 

1. Actiepunten vorig overleg 
- geen 

2. Algemene update KOV & BSO 
 

3. Punten van de COC: 
-  Geen 

4. Personeel: 
Er heeft In de afgelopen 4 maanden een uitstroom van sterke krachten plaats gevonden, uiteraard is 
de ouders dit ook opgevallen, het werd een tijdje als zorgelijk gezien maar zien ook een verbetering in 
de stabiliteit momenteel. Voor ouders was dit ook onrustig vanwege het personeel wat werd ingezet 
als tijdelijke vervanging. 
Benoemd door de oc word dat de vervanging niet goed zichtbaar was. 
Marije benoemd dat de invalkrachten een rood shirt dragen en het vaste personeel blauwe kleding 
draagt. Merel zal dit in de komende MMM meenemen zodat dit verduidelijkt word naar de ouders. 
Dit besproken te hebben komt het ook ter sprake dat er in Augustus een roosterwijziging mag plaats 
vinden. Meerdere leden spreken hier hun zorgen over uit. 
Merel stelt voor dat Marije dit kort toelicht. Het idee is in eerste instantie om per Juni de vrij 
komende plek van Joni op te gaan lossen, Marije geeft aan dit intern op te willen lossen waardoor er 
een kleine wisseling zal plaats vinden. Per augustus word er gekeken naar de wensen van het 
personeel en het eigen inzicht en ideeën van de vestigingsmanager. Hier zal over gesproken worden 
met Jacqueline Teunissen waarna er een besluit gemaakt zal worden. Het doel is om het personeel 
tevreden te houden maar voorop staat ook zeker de stabiliteit en kwaliteit van de kinderen, dit word 
allemaal meegenomen in de uiteindelijke beslissing, 
 

5. Communicatie: 
Aangegeven word door de oc dat de pakketten van de bso een hoop onduidelijkheid geven, de 
ruilingen, de verschillende regels per pakket en het aanvragen of aanvinken van bepaalde dagen die 
verschillende kleuren weergeven word lastig begrepen. 
Merel antwoord hierop dat ze dit van meerdere ouders terug krijgt, er is geprobeerd met een 
YouTube filmpje waarin stap voor stap uitgelegd word hoe er gehandeld moet worden de ouders een 
beter inzicht te geven. Helaas is dit filmpje maar twee keer bekeken. Er worden heen en weer 
meerdere voorstellen gedaan hoe dit verbeterd kan worden en duidelijker kan zijn in het systeem 
voor ouders. 
 
Voor de volgende vergaderingen word er afgesproken vooraf de vorige notulen aan te leveren zodat 
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iedereen zich opnieuw even in kan lezen. 
De oc zal rond diezelfde tijd met een eventuele agenda komen.  
 

 

6. Rondvraag: 

- Gaan de baby’s ook mee naar buiten? Marije antwoord hierop dat in de winter de aller kleinste 

minder vaak mee naar buiten gaan, het is soms te koud en er zijn te weinig wagens om meerdere 

kleintjes mee naar buiten te nemen. De afgelopen weken gaat de tempratuur omhoog en is er aan 

ouders gevraagd een eigen wagen mee te nemen. Wat ook mee speelt is dat de kleinere kinderen 

vaak slapen op de tijd dat wij het buiten spelen ingepland hebben. Waar we in de zomer weer meer 

gebruik van kunnen maken is zoals wij het noemen de babyweide, dit is een afgezet stukje waar de 

baby’s vrij kunnen bewegen. We zullen dit meer gaan oppakken en kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

 
 


